
Atodiad A 

 
PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU 

Cadeirydd ac 
 Is-gadeirydd 

Cynllun Corfforaethol a 
Blaenoriaethau 

Cylch Gorchwyl Aelod(au) o'r Cabinet Swyddog(ion) 
Arweiniol 

Cadeirydd: Y Cyng J 
Edwards 
 
Is-gadeirydd: Y Cyng j 
Brencher 
 

I gael gwybod pwy sy'n 
aelod o'r Pwyllgor yma, 
cliciwch yma 

Fel y Pwyllgor Craffu trosfwaol:- 
 

Dwyn yr Adain 
Weithredol i gyfrif mewn 
perthynas â'r tair blaenoriaeth 
yng Nghynllun Corfforaethol y 
Cyngor, sef:  
 
1. Sicrhau bod pobl: yn 

annibynnol, yn iach ac yn 
llwyddiannus; 
2. Creu Lleoedd: y mae pobl 
yn falch o gael byw, gweithio a 
chwarae ynddyn nhw; 
3. Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle 
i bobl a busnesau fod: yn 
arloesol, yn entrepreneuraidd ac 
i gyflawni eu potensial a ffynnu. 
 
Cynllun Corfforaethol y Cyngor 
2020-2024 

 Adolygu a datblygu polisïau ar gyfer pob maes 
gwasanaeth y Cyngor, gan gynnwys Cynlluniau a 
Strategaethau Corfforaethol 

 Adroddiadau Cyflawniad Chwarterol / 
Adroddiadau am Eithriadau (cyflawniad ariannol a 
gweithredol) 

 Rheoli'r Trysorlys 

 Proses ymgynghori ar y gyllideb refeniw 

 Gofynion statudol o ran adrodd ar gyflawniad 

 Gosod targedau ar gyfer mesurau cyflawniad 

 Monitro gweithredu penderfyniadau cynllunio 
gwasanaeth tymor canolig sydd wedi'u 
cymeradwyo gan yr Adain Weithredol 

 Ystyried gweithredu prosiectau sy'n effeithio ar y 
Cyngor cyfan, h.y.: 
 

 Bargen Ddinesig 
 Swyddfa Archwilio Cymru 
 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

 
 Sicrhau bod gwaith pob un o'r Pwyllgorau Craffu 

thematig yn cael ei gyflawni'n effeithiol a'i fod yn 
arwain at ganlyniadau pendant, h.y. 'craffu ar y 
craffwr' 

 Herio gwaith y Pwyllgorau Craffu 
 Delio â phob achos sy'n cael ei 'alw i mewn' (o 

dan Reolau Gweithdrefn Trosolwg a Chraffu y 
Cyngor) 

 Cydlynu gweithredu'r argymhellion sydd wedi'u 
nodi yn nogfen Swyddfa Archwilio Cymru - 'Craffu 
Da? Cwestiwn Da!' 

 Monitro argymhellion sydd wedi'u gwneud gan y 
Pwyllgor Craffu yn rheolaidd a sicrhau eu bod 
wedi'u gweithredu'n briodol. 

 Arweinydd y Cyngor 
 

 Dirprwy Arweinydd ac 
Aelod o'r Cabinet ar 
faterion Busnes y 
Cyngor 
 

 Aelod o'r Cabinet ar 
faterion yr Hinsawdd a 
Gwasanaethau 
Corfforaethol 

 
 (Gwahodd unrhyw 
Aelod arall o'r Cabinet 
lle bo'n briodol). 

 Prif Weithredwr 
 

 Cyfarwyddwr 
Gwasanaeth – 
Gwasanaethau 
Democrataidd a 
Chyfathrebu 

 

 Cyfarwyddwr 
Adnoddau Dynol 

 

 Cyfarwyddwr Cyllid 
a Gwasanaethau 
Digidol (a'r 
Swyddog 151) 
 

 Cyfarwyddwr y 
Gwasanaeth – 
Cyllid a 
Gwasanaethau 
Gwella 
 

 Pennaeth Materion 
Cyllid – Addysg ac 
Adroddiadau 
Ariannol 
 

 Cyfarwyddwr 
Ffyniant a 
Datblygu 
 

 (Unrhyw swyddog 
arweiniol arall 
yn ôl yr angen) 

https://www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/CompletedConsultations/NewCorporatePlanAgreed.aspx


Atodiad A 

Bwrw ymlaen â'r Cynllun Gweithredu parhaus ar 
gyfer Adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru 'Addas 
ar gyfer y Dyfodol' a'r Papur Trafod ‘Chwe thema i 
helpu i wneud Craffu yn "Addas at y Dyfodol"' 
Addas ar gyfer y Dyfodol 
Chwe Thema i helpu i wneud Craffu yn ‘Addas at y 
Dyfodol' 

 Llunio a chyhoeddi Adroddiad Craffu Blynyddol. 

 

https://www.audit.wales/cy/publication/cyngor-bwrdeistref-sirol-rhondda-cynon-taf-trosolwg-chraffu-addas-ar-gyfer-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/papur-trafod-chwe-thema-er-mwyn-helpu-i-wneud-craffu-yn-barod-y-dyfodol-0
https://www.audit.wales/cy/publication/papur-trafod-chwe-thema-er-mwyn-helpu-i-wneud-craffu-yn-barod-y-dyfodol-0

